
   

Odense, 11. oktober 2021 

IT Forum Gruppen og Support-IT Network join forces 

Vi er glade for at kunne meddele at IT Forum Gruppen og Support-IT Network er blevet 

enige om en aftale der øger begge selskabers nationale tilstedeværelse til fordel for 

selskabernes kunder og samarbejdspartnere. 

”Vi har længe ledt efter den rette partner til at udvide vores fysiske tilstedeværelse på 

Sjælland. I dialogen med Peter Hansen og Søren Brandt fra Support-IT, har vi fundet den 

helt rigtige partner der, ligesom IT Forum, har en kultur med fokus på personlige relationer 

og nærhed til deres kunder. Mange af vores kunder har kontorer spredt ud over Danmark, og 

i samarbejde med Support-IT er vi ikke i tvivl om, at vi kan servicere vores kunder endnu 

bedre end tidligere” siger Jesper Skov Jørgensen, Adm. Dir. i IT Forum Gruppen.  

Både Peter Hansen og Søren Brandt fortsætter som medejere i den nye konstellation. 

”I Support-IT står kunderne altid øverst på agendaen, og da vi har en lang række kunder, der 

har kontorer spredt ud over hele Danmarkskortet, har vi søgt en partner, der kan hjælpe os 

med at servicere vores kunder på de lokationer, der ligger for langt fra vores kontor i 

Ballerup. I dialogen med Jesper blev vi klar over, at begge selskaber er bygget på de samme 

værdier og søgte samme løsning. IT Forum Gruppen er primært forankret i Aarhus og 

Odense, og med vores stærke team i Ballerup kan vi stort set dække hele Danmark for vores 

kunder” siger Peter Hansen, Adm. Dir. i Support-IT Network.  

Begge selskaber kommer til at forsætte dagligdagen og hverken medarbejdere eller kunder 

kommer til at mærke en forskel med undtagelse af de situationer, hvor lokal tilstedeværelse 

på tværs af de to selskaber, er en fordel for leverancen.  

For yderligere information kontakt venligst: 

Jesper Skov Jørgensen, Adm. Dir., IT Forum Gruppen: jsj@itf.dk, +45 6311 4460 

Peter Hansen, Adm. Dir., Support-IT Network:       ph@sit.dk, +45 4059 1948 

Om IT Forum Gruppen: 

IT Forum Gruppen har over 30 års erfaring med solide it-løsninger til danske virksomheder i 

alle størrelser. I de sidste tre årtier har teknologien ændret sig radikalt, men virksomhedens 

grundlæggende filosofi er stadig den samme: Gode relationer og et nært samarbejde med 

kunderne skaber de bedste vilkår for et velfungerende, effektivt og sikkert it-setup.  

IT Forum Gruppen beskæftiger knap 50 kompetente medarbejdere lokaliseret ved selskabets 

afdelinger i Aarhus, Odense og Ballerup. 

For mere information, se selskabets hjemmeside: www.itf.dk 
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Om Support-IT Network: 

Support-IT Network har siden 1998 specialiseret sig i effektive og skræddersyede IT 

løsninger for alle typer kunder. Visionen er at levere IT-løsninger og support til den 

servicebevidste virksomhed med omtanke og omhu, og dermed hjælpe kunder med at løse 

enhver IT udfordring. Support-IT Network brænder for denne opgave og besidder faglig 

stolthed udover det sædvanlige. 

Support-IT Network beskæftiger 26 kompetente medarbejdere lokaliseret ved selskabets 

afdeling i Ballerup. 

For mere information, se selskabets hjemmeside: www.sit.dk 

 

http://www.sit.dk/

